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COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DE EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DE PETRÓLEO OU POSTOS DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS  CLASSE B2 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Preencher com letra maiúscula) 

Nome/Designação : __________________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________________ Freguesia: _______________________________________ 

Código da certidão comercial permanente: ________________________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal: ________________Telefone: _______________Telemóvel: _______________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

 

NA QUALIDADE DE (Assinale com X) 

  Proprietário    |       Usufrutuário |          Locatário |       Superficiário     |       Mandatário | 

 Titular do direito de uso e habitação  |        Outro_______________________________________ 

 

ANTECEDENTES PROCESSUAIS 

Requerimento nº.:  _____________/_______                   Procº. Nº.:  ______________ / __________ 

 

Nos termos e para efeitos do Decreto-Lei nº. 267/2002 de 26/11 na redacção dada pelo Decreto-Lei nº. 

195/2008, de 06/10, e artº. 21º. da Portaria nº. 1188/2003, de 10/10, alterada pela Portaria nº. 

 
Registo n.º________________ 
  

Data _____/_______/____________ 
 
O Funcionário 
 

 _________________________ 
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1515/2007, de 30/11, comunica que vai iniciar a exploração de uma instalação de classe B2 no prédio 

sito em ___________________________________________________________________________ 

____________________________________ ____, freguesia de _____________________________ . 

 

TIPO DE INSTALAÇÃO 

 Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de inflamação inferior 

a 38ºC, com capacidade igual ou superior a 1,500 m3 e inferior a 4,500 m3; 

 Instalações de armazenamento de outros combustíveis líquidos com capacidade global igual ou 

superior a 5 m3 e inferior a 50 m3;  

 Instalações de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou superior a 5 m3 e inferior a 50 

m3; 

 Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio e cooperativo com capacidade 

inferior a 10 m3. 

 

Data de inicio da exploração: ______/_____/_____ Prazo previsto de exploração: ___________ anos 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXPLORADORA DAS INSTALAÇÕES*: 

__________________________________________________________________________________ 

Anexa os elementos a que se refere o nº. 2 do artº. 21º. da Portaria nº. 1515/2007 acima referida. 

 

Pede Deferimento, 

 

Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Requerente, 

 

____________________________________________________ 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão  nº. _______________________, válido até _____/______/______,  

 

Fatura / Guia nº ____________ / 20____    
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INSTALAÇOES NÃO SUJEITAS A LICENCIAMENTO 

O processo deve ser constituído pelos seguintes elementos referentes à instalação:  

 

Instalações classe B2 

  Documento comprovativo do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação, 

incluindo certidão da Conservatória do Registo Predial, com validade inferior a 1 ano  ou código da 

certidão permanente; 

  Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação, 

bem como plantas do Plano Director Municipal que podem ser obtidas em www.cm-cascais.pt 

(Geocascais » Aplicação profissional) 

Caracterização da instalação 

  Certificado de inspecção das instalações emitido por uma EI (entidade inspectora) reconhecida pela 

Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) respeitante ao cumprimento das regras de segurança; 

  Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível 

pelo Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio; 

  Para os equipamentos sob pressão, certificado de aprovação, nos termos do Decreto-Lei n.º 

97/2000, de 25 de Maio; 

  Termo de Responsabilidade de manutenção das instalações – nº. 2 do artº. 2º. Da Portaria nº. 

422/2009; 

  Seguros de Responsabilidade civil, de acordo com o artº. 6º. da Portaria 422/2009 e nº. 6 do artº. 

13º. do Dec-Lei 267/2002 


